Miskolcon is közös polgármesterjelöltet állít az ellenzék!

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

A Jobbiktól a Momentumig minden párt benne van az összefogásban,
hogy csak egyetlen ellenzéki kihívója legyen a fideszes jelöltnek. A körzeteket is felosztják egymás között, és március 15-én is együtt ünnepelnek.
Miskolcon is egyetlen, közös jelöltet indít
majd az ellenzék az őszi önkormányzati választáson.
A közös jelölt mögé információink szerint
nemcsak a Jobbik, az MSZP, a DK, az LMP és
a Párbeszéd áll majd be, hanem a Momentum is – csakúgy, mint Egerben, ahol szerdán derült ki, hogy az összes ellenzéki párt
a jobbikos, de függetlenként, az Egységben
A Városért Egyesület (EVE) színeiben induló
Mirkóczki Ádámot támogatja.
A konkrét jelölt, aki a Fidesz egyelőre
szintén meg nem nevezett polgármesterjelöltjével szemben indul, egyelőre nincs
meg, de a pártok minden héten egyeztetnek
a személyekről, és arról is, hogy a város ös�szes önkormányzati választókörzetét olyan
formában osszák fel egymás között, hogy
egyikben se induljanak egymás ellen ellenzéki jelöltek.

Városunkban az újságot a
Padtársak Miskolc civil kör terjeszti.
Várjuk segítők jelentkezését a
padtarsak@miskolc-on.hu
címen!
A miskolci ellenzék egyébként már a
tavaly júliusi, a parlamentbe jutott fideszes
Hubay György megüresedő önkormányzati
mandátumáért kiírt időközi önkormányzati
választáson is közös jelölttel indult.
A kamujelöltekkel megküzdeni kénytelen Erdei Sándor, alias Rokker Zsoltti végül
alulmaradt a fideszes Nagy Ákossal szemben.
Március 14-én is közös, fáklyás megemlékezést tartanak majd a borsodi megyeszékhelyen, 17 órakor az Erzsébet téren.
Forrás: www.borsod24.com

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt településekre
szeretné eljuttatni a valódi híreket.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu
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Sajtószabadságot!
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Az biztos, hogy a magyarországi sajtószabadságot senki nem fogja megteremteni helyettünk. Mint ahogy 1848. március 15-én a márciusi ifjak sem
a külső segítségre vártak, hanem kezükbe vették az ország sorsát, nekünk
is ugyanezt kell tennünk – írja Urbán Ágnes médiakutató a Nyomtass te is!
felkérésére készült cikkében.

Magyarországon évek óta beszélünk a
sajtószabadság helyzetének romlásáról, de soha nem volt olyan nyilvánvaló,
mindannyiunk számára átélhető ez a
probléma, mint napjainkban. Ha kinyitjuk az újságot, bekapcsoljuk a rádiót vagy a tévét, lényegében
ugyanazokat a híreket látjuk,
ráadásul ezek a valóságnak
csak egy nagyon szűk szeletét mutatják be. Ma már kifejezetten keresni kell azokat a
hírforrásokat, amelyek nem
a kormányzati álláspontot mutatják be, hanem attól függetlenül készültek, adott
esetben kritikusak a
hivatalos kormánykommunikációval.
Míg néhány évvel ez-

előtt teljesen megszokott volt, hogy egy
átlagember különböző megvilágításban
találkozott a hírekkel, ma már szinte mindenhol ugyanazt halljuk. A megyei lapok,
a helyi rádiók vagy éppen a közszolgálati
média hírszerkesztése mintha egy
kaptafára készülne: ugyanazt látjuk, halljuk nap mint nap.
Mit tehet ilyen esetben a hírfogyasztó? Nagyon tudatosnak kell
lenni, hogy az ember az RTL Klub
vagy a Népszava híreit is keresse, így
többféle nézőponttal is találkozhat. Szerencsések számára elérhető a
Klubrádió vagy a Nyomtass
te is! kiadvány, ami esélyt
ad a kormányzattól eltérő nézőpontok megismerésére. Vannak még
független hetilapok is,
és persze akinek van in1

ternet-hozzáférése, több híroldalon is értesülhet a történésekről. Ennek köszönhetően tudhatjuk, hogy éppen mi zajlik
körülöttünk: egész Európában csökken a
menekültek száma, de ettől függetlenül
megoldási tervek készülnek a válságok
későbbi elkerülésére (nemzetközi szinten
egyébként gyakran a magyar kormány
vétózza meg ezeket a terveket). Komoly
gondolkodás folyik az EU jövőjéről, hogy
továbbra is biztonságos, gazdaságilag
fejlődő, szolidáris Európában élhessünk.
Az biztos, hogy a magyarországi sajtószabadságot senki nem fogja megteremteni helyettünk. Nemzetközi intézmények felhívják ugyan a figyelmet az itteni
problémákra, de nem avatkozhatnak be,

hiszen szuverén ország vagyunk. Hiába
mondja a kormányzati kommunikáció,
hogy támadják Magyarországot, ez bizony nem igaz. Mint ahogy 1848. március
15-én a márciusi ifjak sem a külső segítségre vártak, hanem kezükbe vették az
ország sorsát, nekünk is ugyanezt kell
tennünk. Tájékozódjunk sokszínűen, ha
tehetjük, vásároljunk független lapokat
(akár többen is összedobhatják egy lap
árát, és körbeadhatják egymás között),
beszélgessünk másokkal arról, hogy mi
történik a világban. Ez az első, de mindenképpen szükséges lépés, amit megtehetünk a szabad magyar sajtóért.
Urbán Ágnes egyetemi docens
Budapesti Corvinus Egyetem

Durva karikatúra Orbánról
Maga alá vizelő kutyaként ábrázolják a magyar miniszterelnököt, amint
Manfred Weber a nyakörvénél fogva dobja ki őt az Európai Néppárt közös
sátrából, amit összepiszkított. Mindez a világ egyik legtekintélyesebb gazdasági lapjában.
A The Economist szerint immár eljött az
idő, hogy eltávolítsák Orbán Viktort az Európai Néppártból. Felidézik, hogy a magyar kormányfő rombolja a demokráciát,
antiszemita összeesküvés-elméleteket
terjeszt Soros Györgyről, sorra lépi át az
európai konzervatívok vörös vonalait. Eddig mégse történt soha semmi.
Immár azonban az Európai Néppárt sem hiheti, hogy minél több pártot
egyesít, annál erősebb. A Fidesz népárti
tagságának felfüggesztése már kevés.
Manfred Weber, a párt egyik vezetője már
önmagát hitelteleníti el, ha nyitva hagyja
az ajtót Orbán visszatéréséhez.
Forrás: www.24.hu

Országos köztisztviselői sztrájk
március 14-én
Sztrájkolnak a kormányzati igazgatásban dolgozó köztisztviselők, az önkormányzati köztisztviselők, és kétórás szolidaritási figyelmeztető munkabeszüntetéssel támogatják őket a pedagógusok is március 14-én.
Véget ért az egyeztetés, még mielőtt az
érdemi párbeszéd elkezdődött volna a
kormány illetékeseivel, ezért már biztos,
hogy elkerülhetetlen a sztrájk – olvasható
a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) honlapján. A szervezet
delegációja sztrájktárgyaláson is járt a
Belügyminisztériumban, ám az illetékesek az MKKSZ minden javaslatát egyetlen mozdulattal lesöpörték.
Több ezer közszolgálati dolgozó jelezte, támogatja, sőt kész részt venni a

március 14-ére meghirdetett országos
közszolgálati sztrájkban. A közigazgatás
területén csak ott lehet sztrájkolni, ahol
szakszervezet működik, és csak akkor,
ha a dolgozók több mint fele csatlakozik.
Úgy tűnik, ez a feltétel sok munkahelyen
teljesült, így a szakszervezet eleget tett
a törvényi feltételeknek, és a munkabeszüntetés törvényes lesz.
A köztisztviselőkhöz kétórás szolidaritási figyelmeztető munkabeszüntetéssel
csatlakozik a pedagógusok egy része is.
Forrás: www.mkksz.org www.profitline.hu

Bukarest is előzi Budapestet
A legfrissebb uniós statisztikák szerint Budapest gazdasági ereje megkopott az erősödő versenyben, így már nemcsak Prága, Varsó és Pozsony, de
Bukarest is elhúzott Magyarország fővárosa mellett.
Az Európai Unión, illetve a tagállamokon
belüli különbségekről tett közzé friss statisztikákat február végén az Eurostat az
egy főre jutó GDP-ről (vásárlóerő) szóló
2017-es adatokra támaszkodva.
E szerint az Unió 276 régiója közül
összesen 20 olyan van, ahol az uniós átlag 50 százalékát sem éri el az egy főre
eső GDP, és ebben a csoportban már
négy régióval szerepel Magyarország!
A lecsúszók között van Észak-Alföld (az

uniós átlag 43 százalékával), Dél-Dunántúl (45 százalék), Észak-Magyarország (46
százalék) és Dél-Alföld (48 százalék).
Jó tudni azt is, hogy bár Románia
egészében az egy főre eső GDP csak az
EU-átlag 63 százalékát éri el – ami 5 százalékponttal kevesebb a magyar értéknél –, viszont a statisztikák alapján Bánát
és Erdély már fejlettebb, mint Magyarország legtöbb régiója.
Forrás: www. qubit.hu
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